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RELATÓRIO Nº 201702030 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO? 

A presente Avaliação dos 
Resultados da Gestão – ARG 
teve por escopo a avaliação 
da governança do 
macroprocesso de aquisições 
e mapeamento de causas 
para os possíveis pontos de 
melhoria identificados. 
A partir desse do diagnóstico, 
elencou-se 11 variáveis 
essenciais para área de 
aquisições e elaborou-se 
relacionamento de 
causalidade (causa e efeito). 
Em seguida, realizou-se 
entrevista semiestruturada 
com os gestores, buscando 
identificar causas ainda mais 
primárias para os pontos de 
melhoria. 
Por fim, foram elaboradas 
recomendações, cuja 
implantação por parte da 
Unidade será objeto de 
monitoramento pela CGU. 

 POR QUE O TRABALHO FOI 
REALIZADO? 
A avaliação da Governança de Aquisições 
executada está inserida como escopo da 
Auditoria Anual de Contas da Unidade para a 
gestão de 2017. Desse modo, foram 
executadas atividades para levantamento de 
diagnóstico da gestão de aquisições existente 
e identificação das causas primárias dos 
pontos de melhoria identificados no 
diagnóstico.  
 

QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS?  
Na avaliação foi verificada a existência de: 
diretrizes operacionais que orientam as 
aquisições da unidade, embora alguma delas 
ainda não estarem plenamente consolidadas; 
procedimentos existentes para definição de 
indicadores para condução objetiva das 
aquisições; ações em curso para 
gerenciamento de potenciais eventos ou 
situações capazes de afetar os objetivos 
definidos para área de aquisições. 
Verificou-se ainda que a unidade passa por um 
grande projeto de reestruturação de sua 
gestão logística, no qual estão sendo tomadas 
uma série de medidas que irão incorporar 
alguns pontos de melhoria identificados neste 
relatório. Dessa forma, tendo em vista a bom 
desempenho da gestão de aquisições 
identifica no diagnóstico, somado ao projeto 
de reestruturação citado, não se vislumbrou a 
necessidade de emissão de recomendações no 
presente trabalho. 
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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

Por meio deste relatório, apresentam-se os resultados do trabalho de Avaliação dos 

Resultados da Gestão no Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, o qual 

consistiu no diagnóstico sobre a governança do macroprocesso de aquisições e 

mapeamento de causas para os pontos de melhoria identificados.  

 

1. Introdução 

 
 

Em conformidade com o escopo firmado, avaliou-se, como questão de auditoria, se a 

gestão realizada pela Unidade, na área de aquisições, permite a realização de aquisições 

estratégicas, eficazes e que atendam aos preceitos legais. Os atos de gestão examinados 

referem-se ao exercício de 2016 e 2017. 

Com esse objetivo, foram definidos critérios para embasar as subquestões de auditoria: 

• Lei nº 8.666/1993 – Normas gerais de licitações e contratos da Administração 

Pública. 

• Decreto nº 2.271, de 7/7/1997. Dispõe sobre a contratação de serviços pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras 

providências. 

• Decreto nº 5.707, de 23/2/2006. Institui a Política e as Diretrizes para o 

Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11/12/1990. 
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• Decreto nº 7.689, de 2/3/2012. Estabelece, no âmbito do Poder Executivo federal, 

limites e instâncias de governança para a contratação de bens e serviços e para a 

realização de gastos com diárias e passagens. 

• Instrução Normativa SLTI/MP nº 5, de 27/6/2014. Dispõe sobre os 

procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços 

para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral. 

• Portaria MJ nº 80, de 22/1/2016. Regulamenta os critérios e padrões definidos 

pela Instrução Normativa SLTI/MP nº 5. 

• TCU – Acórdão nº 2.328/2015 – Plenário. Fiscalização de Orientação 

Centralizada (FOC) – Governança e Gestão das Aquisições. 

• TCU – Acórdão nº 2.622/2015 – Plenário. Governança e Gestão de Aquisições. 

• TCU –  Documento RCA (Riscos e Controles nas Aquisições), manual online. 

Acórdão nº 1.321/2014 – Plenário.  

• TCU – Referencial Básico de Governança aplicável a Órgãos e Entidades da 

Administração Pública (2.ª versão, 2014). 

• COSO – Controle Interno – Estrutura Integrada. Sumário executivo (versão de 

maio de 2013). 

Com base nesse material, foram elaboradas as seguintes subquestões de auditoria: 

1) Governança - A estratégia organizacional adotada pela Unidade contribui para 

que a gestão das aquisições esteja alinhada à missão institucional do órgão? 

 

2) Governança - O ambiente de controle é estruturado para que os controles internos 

estabelecidos para a área de aquisições abranjam o comprometimento com 

padrões de integridade e de transparência? 

 

3) Governança - A Unidade adota, para a área de aquisições, políticas ou diretrizes 

de gestão de riscos direcionadas para o alcance de seus objetivos? 

 

4) Gestão - Os controles utilizados na condução dos processos licitatórios e 

contratuais estão estruturados de forma a permitir a observância dos normativos 

gerais e específicos (aplicáveis e vigentes para cada caso) sobre aquisições 

públicas? 

 

5) Gestão - A organização executa avaliação da estrutura de recursos humanos das 

áreas envolvidas com aquisições, verificando se estão com quantidade necessária 

e com qualificação (competências) conciliada às suas atribuições? 

 

Nesse contexto, foram planejados e executados exames para se elaborar o diagnóstico das 

aquisições da Unidade e para se levantar causas dos pontos de melhoria identificados 

nesse diagnóstico. Com isso, as questões construídas puderam ser respondidas.  

Diagnóstico da Governança das Aquisições 

Para responder às questões e subquestões do diagnóstico, aplicou-se método de avaliação 

constituído por quatro exames: 
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Exame 1: Autoavaliação da Unidade por questionários eletrônicos. 

Neste exame, disponibilizou-se à Unidade questionário eletrônico autoavaliativo 

composto por 36 questionamentos de múltipla escolha, os quais abordaram diversos 

aspectos pertinentes às questões de auditoria propostas. A estrutura do questionário foi 

criada com atribuição de pontuação para cada uma das respostas propostas. O 

questionário também permitiu a complementação das respostas adotadas com campo para 

inserção de comentários e apresentação de evidências por parte das Unidade. 

Exame 2: Avaliação da Unidade pela CGU. 

A partir das respostas apresentadas no questionário, dos comentários e das evidências 

anexadas, realizou-se avaliação de forma a confirmar as afirmações prestadas pela 

Unidade. De forma complementar à análise, foram aplicados testes específicos em 

amostra de processos licitatórios e contratuais realizados no exercício de 2016 e 2017 

(detalhados a seguir brevemente em tópico específico). Os exames aplicados 

possibilitaram a realização de comparativo entre as afirmações dispostas no questionário 

com os critérios avaliativos adotados, bem como comparativo dessas afirmações em 

contraponto às práticas adotadas na condução dos procedimentos licitatórios e 

contratuais. 

Exame 3: Classificação da Unidade. 

Finalizada a avaliação por parte da CGU, a pontuação obtida pela Unidade no 

questionário permitiu realizar o enquadramento da unidade em três níveis de 

desenvolvimento – inicial, intermediário e avançado – para cada um dos aspectos 

elencados1 nas questões de auditoria propostas. 

Exame 4: Validação com a Unidade e conclusão da equipe sobre a subquestão de 

auditoria. 

Por último, os resultados da avaliação foram apresentados à Unidade de forma a validar 

as conclusões obtidas.  

Salienta-se também que os testes aplicados na amostra abordaram a existência de 

estruturação mínima de gestão e governança para condução das aquisições pela unidade. 

Dessa forma, o escopo de auditoria aplicado não certifica que as aquisições realizadas e 

os processos analisados estejam livres de falhas à luz das boas práticas, normativos gerais 

e específicos relacionados às aquisições. 

Amostra de Processos 

Considerando extração realizada no Tesouro Gerencial, bem como critério de 

materialidade, selecionou-se 7 processos licitatórios, os quais representaram 15%2 dos 

empenhos emitidos pela unidade nos exercícios de 2016 e 2017. 

                                                 
1 Estratégia Organizacional; Controles Internos; Gestão de Riscos; Procedimentos Licitatórios e 

Contratuais; e Estrutura de Recursos Humanos. 
2 Volume de recursos avaliados: R$ 7.554.421,42. 
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Levantamento de Causas e Tratamento dos Pontos de Melhoria 

Especificamente para o levantamento de causas e proposição de recomendações para os 

pontos de melhoria, a metodologia aplicada no trabalho consistiu em dois exames: matriz 

de causalidade e entrevista com os gestores. 

 

Exame 1: Matriz de Causalidade 

A partir do diagnóstico da gestão de aquisições, elencou-se 11 variáveis essenciais para a 

área de aquisições:  

ID Variável 

1. EO - Abrangência do Plano Anual de Aquisições 

2. EO - Estabelecimento de diretrizes/políticas operacionais para as aquisições 

3. EO - Suficiência/disponibilidade de recursos (tempo, $ e pessoal) 

4. EO - Orientação objetiva por indicadores das decisões sobre aquisições 

5. CI - Identificação e segregação de funções críticas desempenhadas 

6. CI – Documentação e atuação objetiva por indicadores sobre a integridade dos agentes 

7. GR – Mapeamento e avaliação de riscos para os objetivos pretendidos com as aquisições 

8. LC – Artefatos de planejamento licitatório 

9. LC – Processos de trabalho e processo administrativo 

10. RH – Identificação de competências (habilidades e conhecimentos) 

11. RH – Funções de seleção, capacitação e avaliação de pessoal 

Legenda: EO: Estratégia Organizacional; CI: Ambiente de controle (controles internos); GR: Gestão de 

Riscos; LC: Procedimentos licitatórios e contratuais; e, RH: Estrutura de recursos humanos. 

Fundamentando-se nas variáveis definidas, a equipe construiu uma matriz de causalidade, 

na qual foram evidenciadas as relações de causa e efeito entre elas. Frisa-se que uma 

variável pode ser somente causa ou efeito de outra variável, como simultaneamente ser 

causa e efeito. 
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Figura 1: Matriz de causalidade 

 
Legenda: C: Causa; E: efeito; CE: Causa e Efeito. 

Da análise da matriz, verifica-se na coluna “C” (somatório de “C” ou “causas”) que as 

variáveis de ID 7, 5 e 9, respectivamente GR – Mapeamento e avaliação de riscos, CI – 

Identificação e segregação de funções críticas desempenhadas e LC – Processos de 

trabalho e processo administrativo, são as variáveis primárias, ou seja, causam efeitos 

sobre grande parte das demais variáveis. Dessa forma, a aplicação de ajuste sobre essas 

três variáveis, impactará fortemente a gestão de aquisições da unidade como um todo. 

Ainda na matriz, identificou-se as causas secundárias e as variáveis efeito. A memória 

de cálculo para classificação das variáveis está presente nos papéis de trabalho e o 

resultado dessa análise está consolidado na Figura 2 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C E

1 CE CE CE CE  - E CE  -  - E 5 7

2 CE C CE CE  - CE CE CE  - CE 8 7

3 CE E C CE  - CE CE CE E CE 7 8

4 CE CE E CE CE CE CE E  - CE 7 9

5 CE CE CE CE CE E C CE CE CE 9 9

6  -  -  - CE CE CE - CE  - CE 5 5

7 C CE CE CE C CE CE CE C C 10 6

8 CE CE CE CE E - CE E  -  - 5 7

9  - CE CE C CE CE CE C CE CE 9 7

10  -  - C  - CE  - E  - CE CE 4 4

11 C CE CE CE CE CE E  - CE CE 8 8
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Figura 2: Diagrama das causalidades identificadas 

 

Exame 2: Entrevista com os gestores 

Com fito em obter uma visão de quem conduz a gestão de aquisições no seu dia a dia, 

este exame consistiu na aplicação de entrevista estruturada com os respectivos gestores, 

de forma a coletar possíveis causas para as fragilidades identificados no diagnóstico. 

As informações coletadas na entrevista foram posteriormente validadas pelos gestores.  

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 

 

2.1 Diagnóstico da Gestão de Aquisições 

Os exames executados pela equipe para avaliar a questão de auditoria indicaram que a 

gestão realizada pelo DPRF, na área de aquisições, permite a realização de aquisições 

estratégicas, eficazes e que atendem aos preceitos legais, não obstante haver pontos de 

fragilidades e possibilidades de melhoria identificadas. A Unidade apresentou equilíbrio 

entre os quesitos avaliados, sendo este o diferencial de sua gestão, além, é claro, dos bons 

níveis de classificação destes, com dois intermediários e três avançados. 

 

Adicionalmente, os exames permitiram avaliar a Unidade em cada uma das subquestões. 

O gráfico a seguir apresenta uma relativização entre as pontuações obtidas pela Unidade 

para cada uma dessas cinco áreas avaliadas. Sua memória de cálculo apresenta a 

pontuação obtida (divisão entre pontos obtidos pela Unidade e os pontos possíveis em 

forma percentual, ou seja, sendo o máximo 1). Assim, quão mais distantes do centro 

EfeitosVariáveis secundáriasVariáveis primárias

2. EO - Estabelecimento de 
diretrizes/políticas 

operacionais para aquisições

5. CI - Identificação e 
segregação de funções 
críticas desempenhadas

9. LC - Processos de trabalho 
e processo administrativo

10. RH - Identificação de 
competências

(habilidades, conhecimento)

11. RH - Funções de seleção, 
capacitação e avaliação de 

pessoal

1. EO - Abrangência do 
Plano Anual de Aquisições 

(Ac. 2.622/2015)

6. CI - Documentação e 
atuação objetiva (por 
indicadores) sobre a 

integridade dos agentes

4. EO - Orientação objetiva 
(por indicadores) das 

decisões sobre aquisições

8. LC - Artefatos do 
planejamento licitatório e 

contratual

7. GR - Mapeamento e 
avaliação de riscos para os 
objetivos pretendidos com 

as aquisições (Portaria MJSP 
nº 366/2017)

3. EO -
Suficiência/disponibilidade 

de recursos (tempo, $, 
pessoal)

Variáveis essenciais para a área de aquisições – relação de causalidade
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estiverem cada um dos vértices do polígono (marcados por quadrados), maior foi a 

pontuação obtida pela Unidade para a área avaliada (em relação às pontuações das demais 

áreas).  

 

Figura 3: Relativização entre pontuações obtidas pelo DPRF 

 
Memória de cálculo - para gráfico. 

Est Org Cont Int Riscos Proc Lic Cont Pessoas 

0,80 0,81 0,67 0,69 0,83 

 
Fonte: Papel de Trabalho de Conclusão PT-1 Conclusões DPRF. 

 

No caso do DPRF, os exames apontaram que as áreas mais bem pontuadas são Estrutura 

de Recursos Humanos (0,83), Controles Internos (0,81) e Estratégia Organizacional 

(0,80), sendo os vértices dessas áreas os mais distantes do centro. Embora as três áreas 

citadas com melhor pontuação, as demais áreas, Procedimentos Licitatórios e Contratuais 

(0,69) e Gestão de Risos (0,67), também obtiveram boa pontuação. 

 

Considerando as subquestões de auditoria propostas, consubstancia-se a seguir as 

seguintes avaliações. 

 

1) Estratégica Organizacional: Governança - A estratégia organizacional adotada 

pela Unidade contribui para que a gestão das aquisições esteja alinhada à missão 

institucional do órgão?  

 

Os exames executados pela equipe para avaliar a subquestão indicaram que a Unidade se 

encontra em nível avançado de alinhamento à estratégia organizacional definida pelo 

Órgão. Em outros termos, isso indica que o alinhamento entre estratégia organizacional e 

gestão de aquisições (em termos de formalização e disseminação na Unidade) encontra-

se em nível avançado. 

Est Org

Cont Int

RiscosProc Lic Cont

Pessoas

Gestão de Aquisições
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Conforme testes e avaliações evidenciaram, as aquisições da unidade refletem a estratégia 

de negócio da instituição e agregam valor a ele, embora nem sempre essa vinculação 

estratégica esteja expressa nos artefatos de planejamento da aquisição. 

 

Outro aspecto positivo da avaliação no quesito é a existência de plano anual de aquisições 

estruturado, aprovado e publicado internamente conforme o Manual do Processo de 

Gestão das Contratações do DPRF.  

 

Soma-se a isso a inclusão da Unidade na metodologia de planejamento conjunto das 

contratações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nos termos da Portaria MJSP 

nº 682/2017. Por meio da citada portaria, o MJSP determinou às suas unidades3 a adoção 

de procedimento para o estabelecimento de planejamento conjunto das contratações de 

bens e serviços, bem como a possibilidade de realização de aquisições compartilhadas. 

 

A coordenação deste planejamento conjunto fica a cargo da Comissão de Aquisições 

Compartilhadas – CAC, composta pelos chefes de gabinete das respectivas unidades, pelo 

Subsecretário de Administração e pelo Subsecretário de Planejamento e Orçamento da 

Secretaria-Executiva. 

 

Com a publicação da portaria, a CAC deve definir o Planejamento Geral de Aquisições 

(PGA) e o Planejamento de Aquisições Compartilhadas (PAC), até 30 de setembro do 

exercício anterior a que se refere. 

 

Uma vez estabelecidas as necessidades setoriais, a CAC define quais aquisições serão 

realizadas de forma compartilhada. Para cada item a ser adquirido de forma 

compartilhada, a comissão deliberará na escolha da unidade gerenciadora, a qual ficará 

responsável pela condução do processo de contratação. 

 

A definição da CAC pela aquisição de determinado bem/serviço de forma compartilhada 

ainda traz o benefício da economia processual agregada, uma vez que somente uma 

unidade desencadeará o processo licitatório para sua aquisição. Este formato de aquisição 

ainda permite ganhos de economia de escala, a depender de alguns fatores como: 

objeto/serviço a ser adquirido, quantitativos e capacidade do mercado em fornecê-los. 

 

Ainda se dá destaque ao fato de que está estabelecido no DPRF um modelo de gestão 

único para as aquisições, englobando tanto a sede como as regionais. 

 

No que tange aos pontos de melhoria identificados para o quesito, cita-se a necessidade 

de consolidação das diretrizes operacionais que guiem as aquisições. Dos exames 

evidenciou-se que há diversas diretrizes estabelecidas, como: as Unidades 

Centralizadoras de Compras, o Manual de Procedimentos Administrativos, o Manual do 

Processo de Gestão das Contratações, os Centros Logísticos Regionais e o Centro de 

Prospecção e Desenvolvimentos de Produtos.  

 

                                                 
3 I – Gabinete do Ministro; II – Secretaria Executiva; III – Comissão de Anistia; IV – Secretaria Nacional 

de Justiça; V – Secretaria Nacional de Segurança Pública; VI – Secretaria Nacional do Consumidor; VII – 

Secretaria de Assuntos Legislativos; VIII – Departamento Penitenciário Nacional; IX – Departamento de 

Polícia Federal; X – Departamento de Polícia Rodoviária Federal; XI – Secretaria Nacional de Política 

sobre Drogas; XII – Arquivo Nacional; XIII – Conselho Administrativo de Defesa Econômica; e XIV – 

Fundação Nacional do Índio. 
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Algumas dessas diretrizes estão implantadas e outras ainda em desenvolvimento. As 

citadas diretrizes operacionais, as quais fazem parte de um grande projeto de 

reestruturação logística da PRF, ganharão tópico específico neste relatório, tendo em vista 

as boas práticas adotadas. 

 

Por fim, ainda quanto a este quesito, cita-se o ponto de melhoria relacionado aos 

indicadores para monitoramento dos objetivos específicos para as aquisições. Conforme 

avaliação realizada, restou evidenciado que há a definição de objetivos específicos para 

as aquisições com indicadores para mensurar a contribuição dos processos para a 

estratégia do órgão, porém a unidade não conseguiu demonstrar a efetiva utilização desses 

indicadores. 

 

2) Controles Internos: Governança - O ambiente de controle é estruturado para que 

os controles internos estabelecidos para a área de aquisições abranjam o 

comprometimento com padrões de integridade e de transparência? 

 

Os exames executados pela equipe para avaliar a subquestão indicam que a Unidade se 

encontra em nível avançado de desenvolvimento do ambiente de controle no que tange 

aos padrões de integridade e transparência. Em outros termos, isso indica que o 

desenvolvimento do ambiente de controle - integridade, valores éticos, medidas éticas, 

estrutura de governança e delegação - (em termos de formalização e disseminação na 

Unidade) encontra-se em nível avançado. 

 

Conforme diagnóstico, evidenciou-se que o DPRF não possui Comissão de Ética em sua 

estrutura, utilizando-se da Comissão do MJSP quando necessário. Não obstante, o papel 

primordial de correção de conduta fica a cargo da Corregedoria Geral (CG), que compila 

inúmeras dados quantitativos e qualitativos (restritos) para monitorar, acompanhar e 

avaliar o andamento de várias ações nacionais e regionais, entre as quais as que objetivam 

a disseminação e capacitação sobre normas disciplinares.  

 

Como ponto positivo também se destaca a disponibilização (transparência) de 

informações pertinentes às aquisições da PRF. Conforme o sítio eletrônico da unidade, 

há a relação de todas Unidade Gestoras da PRF e link direto com o Portal de Compras 

Governamentais do Governo Federal (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/). 

 

A Unidade também se destaca pela existência de normativos próprios relacionados às 

aquisições, como o citado Manual do Processo de Gestão das Aquisições e os Manuais 

de Procedimentos Administrativos. Como o processo logístico da PRF passa por uma 

reformulação, o ponto de melhoria relacionado se dá com a incorporação integral desses 

documentos às rotinas da instituição. 

 

Destaca-se também a existência de definição de estrutura e competências que promovem 

obediência ao princípio da segregação de funções, com a devida separação das atividades 

de autorização, aprovação, execução e controle. 

 

Há ainda na unidade uma política de delegação e reserva de competência para autorização 

das aquisições, materializada pela Portaria DG/DPRF nº 61/2012, a qual disciplina o 

estabelecimento de limites e instâncias de governança para contratação de bens e serviços. 
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3) Gestão de Riscos: Governança - A Unidade adota, para a área de aquisições, 

políticas ou diretrizes de gestão de riscos direcionadas para o alcance de seus 

objetivos? 

 

Os exames executados pela equipe para avaliar a subquestão indicam que a Unidade se 

encontra em nível intermediário de mapeamento e avaliação de riscos direcionados para 

o alcance de seus objetivos. Em outros termos, isso indica que o mapeamento e avaliação 

de riscos (em termos de formalização e disseminação na Unidade) encontra-se em nível 

intermediário. 

 

Conforme as respostas da Unidade ao questionário indicaram, os potenciais eventos ou 

situações que possam prejudicar o alcance dos objetivos definidos para área de aquisições 

ainda não estão mapeados formalmente, embora existam diversas diretrizes para sua 

efetiva operacionalização. 

 

Cita-se como exemplo dessas diretrizes, a recente publicação da Portaria DPRF nº 

320/2017, que trata da Política de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controle 

Interno, a qual define diretrizes para gestão no âmbito do DPRF. Essa política, é a 

primeira entrega de um projeto que visa criar estruturas específicas para tratar de gestão 

de riscos e controle interno. Atualmente, o projeto está em fase de construção normativa 

para as novas áreas, com previsão de implantação para o início de 2018. A normativa 

orientará sobre a metodologia a ser utilizada para a elaboração do mapeamento de riscos. 

 

Os pontos de melhoria relacionados ao quesito serão contemplados com a completa 

operacionalização da metodologia para mapeamento e avaliação de riscos. 

 

4) Procedimentos Licitatórios e Contratuais: Gestão - Os controles utilizados na 

condução dos processos licitatórios e contratuais estão estruturados de forma a 

permitir a observância dos normativos gerais e específicos (aplicáveis e vigentes 

para cada caso) sobre aquisições públicas? 

 

Os exames executados pela equipe para avaliar a subquestão indicam que a Unidade se 

encontra em nível intermediário de adoção de controles que permitem a observância de 

normativos e boas práticas sobre aquisições. Em outros termos, isso indica que a 

observância aos normativos e boas práticas sobre aquisições públicas (em termos de 

formalização e disseminação na Unidade) encontra-se em nível intermediário. 

 

Conforme os exames aplicados, foi evidenciado aspecto bastante positivo quanto à 

formalização de demanda na PRF. A unidade está desenvolvendo estudo para 

implantação do Centro de Prospecção e Desenvolvimento de Produtos (CPROD), a fim 

de viabilizar a estrutura e o processo de definição e atualização de desenvolvimento de 

produtos e critérios de alocação dos materiais utilizados pela PRF, o qual definirá a forma 

e o meio de se iniciar a demanda de contratação de qualquer objeto.  

 

Verificou-se também na unidade a existência de rotina de revisão e aprovação dos 

artefatos de planejamento (estudo técnico preliminar, plano de trabalho, projeto básico e 

termo de referência). Quanto aos artefatos de planejamento, verificou-se seu alinhamento 

aos objetivos estratégicos da instituição, embora ainda não indicarem expressamente esta 

vinculação. 
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Também ficou evidenciado nos testes que a unidade adota diversos mecanismos para 

padronização dos procedimentos de trabalho, como manuais, listas de verificações, 

fluxograma de atividades, etc. 

 

A Unidade também se destaca pela existência de rotina de análise efetuada sobre as 

pesquisas de preço de suas aquisições, segundo os fundamentos e critérios da IN SLTI nº 

05/2014 e Portaria MSJP nº 80/2015. 

 

Como ponto positivo, salienta ainda o atingimento de níveis satisfatórios quanto ao 

cumprimento de cláusulas contratuais pertinentes ao atesto, prazos de entrega, pagamento 

e prestação de garantia contratual, não obstante não haver rotina/procedimento 

estabelecido para validação desses itens. 

As oportunidades de melhoria identificadas, que se relacionam aos avanços que podem 

ser obtidos com o aprimoramento dos procedimentos referentes à oficialização de 

demanda e à elaboração dos estudos técnicos preliminares, espera-se que sejam atendidas 

com a reformulação do processo logístico que a unidade está promovendo, conforme 

análise específica no tópico 2.2 deste relatório. 

 

5) Estrutura de Recursos Humanos: Gestão - A organização executa avaliação da 

estrutura de recursos humanos das áreas envolvidas com aquisições, verificando se 

estão com quantidade necessária e com qualificação (competências) conciliada às 

suas atribuições? 

 

Os exames executados pela equipe para avaliar a subquestão indicam que a Unidade se 

encontra em nível avançado de avaliação da estrutura de recursos humanos envolvidos 

com aquisições. Em outros termos, isso indica que a estruturação de recursos humanos 

(em termos de formalização e disseminação na Unidade) encontra-se em nível avançado.  

 

Verificou-se que a Unidade realiza a identificação das competências (habilidades e 

conhecimentos) necessárias à atuação dos servidores da área de aquisições, conforme 

evidenciado no Plano Organizacional da PRF, biênio 2017/2018, mais especificamente 

no Anexo A - Conhecimentos e Habilidades do Manual do Processo de Gestão de 

Contratações. 

O diagnóstico também demonstrou que a seleção dos ocupantes de funções chave nem 

sempre é realizada com base nas competências identificadas conforme parágrafo anterior. 

Entretanto, são essas competências que direcionam a capacitação dos servidores lotados 

no setor, tanto os ocupantes de funções chave, como os demais. 

A unidade afirma ainda que a estrutura de recursos humanos corresponde aos níveis 

quantitativos e qualitativos necessários ao bom desempenho da gestão de aquisições. 

Apresenta inclusive alguns indicadores para seu monitoramento, como o indicador de 

Força de trabalho operacional efetiva [(quantidade homem-hora executada em unidades 

operacionais) / (quantidade de servidores * quantidade de horas da jornada de trabalho)]. 

Todavia, conforme informações da própria unidade, esse indicador é insuficiente para 

monitorar a força de trabalho do órgão. Para tratar essa questão, constam do Plano 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
13 

Organizacional da PRF ações para definição de metodologia global de aferição e 

monitoramento da força de trabalho. 

   
##/Fato## 

 

 

2.2 Reestruturação do processo logístico 

Desde o exercício de 2007 a instituição adota um modelo de contratação centralizada, 

denominada Unidade Centralizadora de Compras - UCC, onde uma das Unidades 

Gestoras da PRF, Sede do DPRF/MJ, Unidade Desconcentrada PRF e Academia 

Nacional da PRF, fica responsável pelos procedimentos licitatórios de contratação, 

realizados por meio do Sistema de Registro de Preços, para atendimento de todas as outras 

unidades da PRF. 

 

Posteriormente, mais especificamente durante os Grandes Eventos ocorridos no país, a 

unidade diagnosticou alguns gargalos na gestão logística de seus equipamentos 

operacionais: 

 

- Distribuição ineficiente; 

- Pouca informação sobre as condições de funcionamento; 

- Inexistência de estoque de segurança; 

- Prazos de ressuprimento indefinidos; 

- Pouca agilidade na mobilização e desmobilização; 

- Grande Percentual de equipamentos indisponíveis (sem manutenção ou aferição); 

- Condições precárias de controle de equipamentos e apoio logístico durante as operações; 

- Inexistência de estruturas regionais de logística. 

 

Dessa forma, objetivando aumentar a disponibilidade de equipamentos e a taxa de 

utilização para o desempenho da atividade operacional da PRF, a unidade criou em 2017 

cinco Centros Logísticos (CLOG) distribuído em diversas unidades da federação. 

 

CLOG 01, situado em Florianópolis e atendendo os 

estados de SC, RS, PR, MS e SP; 

CLOG 02, situado no Rio de Janeiro e atendendo os 

estados de RJ, MG, ES e BA; 

CLOG 03, situado em Brasília e atendendo o DF, 

GO, TO, MA, PA e AP; 

CLOG 04, situado em Recife e atendendo os estados 

de PI, CE, RN, PB, PE, AL e SE; 

CLOG 05, situado em Porto Velho, atendendo o AC, 

AM, MT, RO e RR. 

 

No que tange ao processo de aquisição em si, a unidade também realizou diagnóstico que 

identificou as seguintes fragilidades: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
14 

- Materiais inadequados: especificação desalinhada com a necessidade do usuário 

final, ocorrências de defeitos são desconsideradas nas contratações futuras. 

- Falta de padronização de materiais: baixa eficiência na manutenção e emprego dos 

materiais, morosidade nos processos de aquisição. 

- Ausência de critério de alocação dos materiais: ineficiência na distribuição dos 

materiais, prejuízo à disponibilidade, subutilização, comprometimento à 

impessoalidade. 

- Conflito de competências e ausência de estrutura organizacional: atividade de 

especificação onerando as áreas demandantes. 

Para atuação sobre essas fragilidades, a PRF vem desenvolvendo o projeto do Centro de 

Prospecção e Desenvolvimento de Produtos (CPROD). Conforme projeto da unidade, o 

CPROD atuará no início do processo e tem como atribuições principais definir e catalogar 

os materiais que atendem às demandas do Órgão (Gestão do Catálogo), bem como definir 

e atualizar os critérios de alocação dos materiais para os usuários (Gestão de Critérios), 

como por exemplo, a quantidade de viaturas por regional considerando seu efetivo (1 

viatura para cada 6 policiais).  

Em suma, conforme a figura 4 abaixo, o CPROD será responsável por definir a demanda 

e estabelecer normas técnicas para os principais materiais utilizados pela PRF, ou seja, os 

estudos técnicos preliminares, de modo a subsidiar os processos licitatórios executados 

nas Superintendências que atuam como Unidade Centralizadora de Compra – UCC, bem 

como gerir os critérios para trazer dados objetivos para adequada alocação dos 

equipamentos. Segundo diagnóstico da unidade, a etapa inicial de especificação de 

produtos representa um dos maiores gargalos no processo licitatório. 

Figura 4: Processo Logístico 

 
Fonte: Apresentação CPROD fornecida pela unidade em 19/12/2017. 
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A unidade está trabalhando no processo para implantação do projeto, o qual prevê equipe 

dedicada de 10 servidores capacitados, os quais passam por processo seletivo interno, 

estrutura física e equipamentos compatíveis com a força de trabalho e normatização 

adequada do CPROD. A previsão para início das operações do projeto é junho de 2018.  

Verifica-se, portanto, que tanto o CLOG quanto o CPROD, fazem parte de um grande 

projeto de reestruturação de seu processo logístico. Com essas duas etapas em operação, 

a PRF conseguirá definir o Plano Anual de Demandas que melhor refletirá as 

necessidades da instituição e retroalimentará seu processo orçamentário. A PRF espera 

que o projeto gere importantes diretrizes operacionais para guiar objetivamente suas 

aquisições. 

 

  
##/Fato## 

 

 

2.3 Identificação de causas 

Conforme diagnóstico realizado, todas as áreas definidas no escopo de auditoria 

obtiveram boa avaliação, com destaque para a Estrutura de Recursos Humanos, Controles 

Internos e Estratégia Organizacional. 

 

Não obstante a avaliação positiva das áreas, as mesmas ensejaram os seguintes pontos de 

melhoria, tendo em vista sua relevância para a governança de aquisições da unidade. 

 

a) Diretrizes operacionais que orientam as aquisições da Unidade ainda não 

plenamente consolidadas; 

b) Indicadores estabelecidos na Unidade para condução objetiva (tomada de 

decisões) das aquisições ainda não efetivamente utilizados; 

c) Normativos estabelecidos para gestão de aquisições ainda não estão integralmente 

incorporados às rotinas do Órgão; e 

d) Gerenciamento dos potenciais eventos ou situações capazes de afetar os objetivos 

definidos para área de aquisições ainda não operacionalizado. 

Uma vez identificados os pontos de melhoria, realizou-se seu enquadramento com as 

variáveis essenciais para as aquisições. 

Ponto de melhoria Variável identificada 

Diretrizes operacionais que orientam as aquisições 

da Unidade ainda não plenamente consolidadas. 

EO - Estabelecimento de diretrizes/políticas 

operacionais para as aquisições (primária) 

Indicadores estabelecidos na Unidade para 

condução objetiva (tomada de decisões) das 

aquisições ainda não efetivamente utilizados. 

EO - Orientação objetiva por indicadores das 

decisões sobre aquisições (secundária) 

Normativos estabelecidos para gestão de 

aquisições ainda não estão integralmente 

incorporados às rotinas do Órgão. 

LC – Processos de trabalho e processo 

administrativo (primária) 

Gerenciamento dos potenciais eventos ou 

situações capazes de afetar os objetivos definidos 

para área de aquisições ainda não 

operacionalizado. 

GR – Mapeamento e avaliação de riscos para os 

objetivos pretendidos com as aquisições (primária) 
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A aplicação dos dois exames (Matriz de Causalidade e entrevista com os gestores), 

conjugada com o diagnóstico, permitiu à equipe, juntamente com a unidade, obter 

elementos para o tratamento mais adequado dos pontos de melhoria identificados. 

Isto posto, os pontos de melhoria, nos quais a CGU vislumbrou possibilidade de 

tratamento, estão consubstanciados nas análises a seguir (Achados de Auditoria). 

2.3.1 Diretrizes operacionais que orientam as aquisições da Unidade ainda não 

plenamente consolidadas 

Conforme diagnóstico realizado, foi verificado que as diretrizes operacionais que 

orientam as aquisições da unidade ainda não estão plenamente consolidadas.  

Dentre as diretrizes estabelecidas, as quais já foram apresentadas em tópico específico 

deste relatório, destacam-se: as Unidades Centralizadoras de Compras, o Manual de 

Procedimentos Administrativos, o Manual do Processo de Gestão das Contratações, os 

Centros Logísticos Regionais e o Centro de Prospecção e Desenvolvimentos de Produtos.  

 

Tendo em vista que a unidade já está adotando medidas para plena operacionalização 

destas diretrizes ainda em 2018, não se vislumbra, neste momento, a necessidade de 

emissão de recomendações para tratamento deste ponto de melhoria. 

 

2.3.1.1 Causas 

 

A principal causa identificada para o quesito se relaciona ao fato de que o projeto de 

reestruturação logística da PRF ainda não está finalizado.  

 

2.3.1.2 Efeitos 

 

Risco de realizações desalinhadas com os objetivos estratégicos da PRF; risco de alocação 

ineficiente das aquisições; e considerando estrutura descentralizada da unidade, risco de 

não padronização dos processos de trabalho. 

 

2.3.2 Indicadores estabelecidos na Unidade para condução objetiva (tomada de 

decisões) das aquisições ainda não efetivamente utilizados. 

Segundo diagnóstico realizado, ficou evidenciado que, embora a existência de 

indicadores específicos para as aquisições, com indicadores e metas definidos para 

mensurar a contribuição das aquisições para estratégia do órgão, estes indicadores ainda 

não estão sendo utilizados e monitorados pela unidade. 

Conforme informações prestadas pela unidade, os indicadores foram construídos neste 

contexto de reformulação do processo logístico. Assim, como essa reestruturação está em 

processo de finalização para sua efetiva operacionalização, os indicadores ainda não 

foram colocados em prática. O foco da unidade, portanto é, no presente momento, 

estruturar o processo logístico para, aí então, com o auxílio de ferramentas de business 

intelligence (BI), informatizar os dados coletados, de forma que os indicadores gerem 

benefícios em termos de negócios para a organização. 
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Diante das ações que a unidade está tomando para efetiva operacionalização da 

reformulação de seu processo logístico, não serão emitidas recomendações para este 

quesito no presente momento. 

2.3.2.1 Causas 

A principal causa identificada para o quesito se deve ao fato de que o projeto de 

reestruturação logística da PRF ainda não está finalizado. 

2.3.2.2 Efeitos 

Monitoramento deficiente das aquisições e tomada de decisões sobre a gestão de 

aquisições de forma predominantemente subjetiva. 

2.3.3 Normativos estabelecidos para gestão de aquisições ainda não estão 

integralmente incorporados às rotinas do Órgão 

Conforme exames aplicados, evidenciou-se que, embora a existência de normativos 

internos4 referentes às compras e contratações, os mesmos ainda não estão integralmente 

incorporados às rotinas da unidade. 

A unidade afirmou que, quando se considera a estrutura descentralizada da PRF, a 

principal dificuldade para adoção dos normativos e manuais está na estrutura reduzida e 

na alta rotatividade presente nas regionais. 

 

Ainda informou que espera que, com a efetiva operacionalização da revisão do processo 

logístico, os manuais e normativos estejam melhor inseridos nas rotinas das unidades. A 

expectativa é de que dentro de dois anos do funcionamento dos CPROD e CLOGs essas 

rotinas estejam consolidadas na PRF. 

 

Como a unidade está em fase de operacionalização das medidas citadas, não serão 

emitidas, por ora, recomendações para este quesito. 

 

2.3.3.1 Causas 

 

Estrutura reduzida e alta rotatividade de pessoas nas unidades regionais, bem como a não 

finalização da reestruturação do processo logístico. 

 

2.3.3.2 Efeitos 

 

Falta de padronização processual entre as diversas unidades; morosidade processual; 

erros na execução de procedimentos em toda cadeia processual gerando retrabalho, etc. 

 

2.3.4 Gerenciamento dos potenciais eventos ou situações capazes de afetar os 

objetivos definidos para área de aquisições ainda não operacionalizado. 

                                                 
4 Exemplo de normativos internos da PRF: - Manual de Procedimento Administrativo – CGA MPA/CGA 

nº 003 - Apuração de Possível Descumprimento Obrigacional por parte das empresas que se propõem a 

contratar com a Polícia Rodoviária Federal (SEI nº 8829598); - Manual de Procedimento Administrativo – 

CGA MPA/CGA nº 004 - Pedido de prorrogação do prazo acordado para a entrega do material ou conclusão 

dos Serviços contratados com a Polícia Rodoviária Federal. (SEI nº 8829622); e - Manual de Procedimento 

Administrativo – CGA MPA/CGA nº 005 - Unidade Centralizadora de Compras - UCC (SEI nº 8799677). 
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Conforme a avaliação evidenciou, os potenciais eventos ou situações que possam 

prejudicar o alcance dos objetivos definidos para área de aquisições ainda não estão 

mapeados formalmente e consequentemente ainda não operacionalizada a política de 

gestão de riscos, embora a existência de diversas diretrizes para sua efetiva 

operacionalização. 

 

Dentre essas diretrizes, cita-se a Portaria DPRF nº 320/2017 que trata da Política de 

Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controle Interno da PRF, primeiro passo 

para atendimento à Instrução Normativa Conjunta nº 01/2016, da Controladoria Geral da 

União (CGU) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), a qual 

determinou a adoção de uma série de medidas para a sistematização de práticas 

relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança. 

 

Importante inovação normativa ao tema “risco” também adveio com a entrada em vigor 

da Instrução Normativa nº 05/2017, a qual dispõe sobre as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

 

De acordo com a IN 05, a etapa de “gerenciamento de riscos” será etapa integrante do 

planejamento de cada contratação e consistirá nas seguintes atividades: I - identificação 

dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da 

Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance 

dos resultados que atendam às necessidades da contratação; II - avaliação dos riscos 

identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de 

cada risco; III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das 

ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências; IV 

- para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de 

contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e V 

- definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de 

contingência. 

 

Importante frisar que a política de riscos visa gerir riscos macros, de toda a organização, 

inclusive da gestão de aquisição, ao passo que o gerenciamento de riscos da IN 05 se 

propõe a tratar os riscos advindos de cada contratação de forma individualizada. Duas 

abordagens que se complementarão e agregarão valor ao processo de aquisições da 

unidade. 

 

Nesse contexto, tendo em vista as medidas que ainda serão adotadas pela unidade para 

efetivamente operacionalizar sua política de riscos e as inovações trazidas pela IN 

05/2017, não serão emitidas recomendações para este quesito no presente momento. 

 

2.3.4.1 Causas 

 

A causa identificada se relaciona à cultura organizacional vigente até então que não 

priorizava o gerenciamento de riscos. 

2.3.4.2 Efeitos 

 

Como evidenciado na matriz de causalidade, a adequada atuação sobre a variável “GR – 

Mapeamento e avaliação de riscos para os objetivos pretendidos com as aquisições”, 
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será a que mais afetará as demais variáveis essenciais definidas para as aquisições. Ela 

causa e/ou sofre efeitos de diversos aspectos: do planejamento das aquisições, da 

determinação da suficiência de recursos (orçamentários, financeiros, tempo e pessoal), 

dos indicadores de objetivos organizacionais, da documentação e atuação objetiva da 

integridade dos agentes, dos artefatos de planejamento, processos de trabalho, 

identificação e segregação de funções críticas, da identificação de competências e funções 

de seleção, capacitação e avaliação de pessoal. 

 

2.4 Tratamento dos pontos de melhoria 

 

Tendo em vista que a Unidade já vem adotando uma série de medidas para tratamento 

dos pontos de melhoria citados, não serão emitidas recomendações para o presente 

relatório. Não obstante a ausência de recomendações, a efetiva operacionalização dessas 

medidas será monitorada por esta Coordenação. 

  
##/Fato## 

 

 

 

3. Conclusão 

 
 

A partir de diagnóstico realizado, restou verificado que, não obstante os pontos de 

fragilidade e melhorias identificados, a gestão realizada permite a realização de 

aquisições estratégicas, eficazes e que atendem aos preceitos legais.  

Conforme as subquestões de auditoria, avaliação e testes aplicados, os quesitos mais 

desenvolvidos na área para boa gestão de aquisições são Estrutura de Recursos Humanos, 

Controles Internos e Estratégia Organizacional. Embora a avaliação, foram essas áreas 

que ensejaram os principais pontos de melhoria tratados, tendo em vista sua relevância 

para a governança de aquisições da unidade, conforme o diagrama de casualidades 

(Figura 2) demonstra:  

a) Diretrizes operacionais que orientam as aquisições da Unidade ainda não 

plenamente consolidadas; 

b) Indicadores estabelecidos na Unidade para condução objetiva (tomada de 

decisões) das aquisições ainda não efetivamente utilizados; 

c) Normativos estabelecidos para gestão de aquisições ainda não estão integralmente 

incorporados às rotinas do Órgão; e 

d) Gerenciamento dos potenciais eventos ou situações capazes de afetar os objetivos 

definidos para área de aquisições ainda não operacionalizado. 

No que tange à ainda não consolidação das diretrizes operacionais definidas para as 

aquisições, das quais destacamos o Manual do Processo de Gestão das Contratações, as 

Unidades Centralizadoras de Compras, os Centros Logísticos Regionais e o Centro de 

Prospecção e Desenvolvimentos de Produtos, verificou-se que a unidade vem 

concentrando esforços para efetivamente operacionalizar essas diretrizes de forma que as 

mesmas estejam consolidadas em suas rotinas. 

 

Quanto à não utilização dos indicadores estabelecidos na Unidade para condução 

objetivas das aquisições, evidenciou-se que os indicadores foram construídos neste 
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contexto de reformulação do processo logístico. Dessa forma, como essa reestruturação 

está em processo de finalização, os indicadores ainda não foram colocados em prática. 

Verificou-se que o foco da unidade no presente momento é estruturar o processo logístico 

para aí então, com o auxílio de ferramentas de business intelligence (BI), informatizar os 

dados coletados, de forma que os indicadores gerem benefícios em termos de negócios 

para a organização. 

 

No que se refere à dificuldade para incorporação integral dos normativos internos 

definidos para gestão de aquisições nas rotinas da Unidade, verificou-se que, aliada à já 

citada não operacionalização plena da reestruturação do processo logístico, há a questão 

da estrutura reduzida e alta rotatividade das unidades regionais da PRF. A unidade prevê 

que dentro de dois anos da finalização do projeto de gestão logística, as rotinas estejam 

consolidadas. 

 

Quanto ao fato de ainda não estar operacionalizada a gestão por riscos, verificou-se que 

há diretrizes estabelecidas para entrega de projeto que vise abarcar a gestão dos riscos da 

unidade, como a Portaria DPRF nº 320/2017 que trata da Política de Governança, 

Integridade, Gestão de Riscos e Controle Interno da PRF, primeiro passo para 

atendimento à Instrução Normativa Conjunta nº 01/2016, da Controladoria Geral da 

União (CGU) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), a qual 

determinou a adoção de uma série de medidas para a sistematização de práticas 

relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança. 

 

A avaliação e testes aplicados demonstrou que em todos os pontos de melhoria 

identificados a unidade já está adotando medidas para seu saneamento. Dessa forma não 

se vislumbrou a necessidade de emissão de recomendações para seu tratamento. Não 

obstante a ausência de recomendações, a efetiva operacionalização dessas medidas será 

monitorada por esta Coordenação, por meio dos futuros trabalhos que serão executados 

na PRF. 

  

 

Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/

